
POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE
PKD  of  polycystic  kidney  disease  is  een  ziekte  die  zowel  bij  hond  als  kat  kan  voorkomen.  Zoals  de  titel  het  zegt,
ontwikkelen zich bij deze ziekte multipele cysten in het nierweefsel. Naargelang de omvang en het aantal van deze cysten,
wordt het normale nierweefsel in min of meerdere mate vernietigd. De symptomen kunnen variëren van weinig of geen
afwijkingen tot snel en progressief nierfalen met fatale gevolgen. Ook in de lever en de pancreas  kunnen zich cysten
ontwikkelen. Er is geen behandeling mogelijk. Het enige wat kan gebeuren is de symptomen van de zich ontwikkelende
nierinsufficiëntie aanpakken en de patiënt een zo hoog mogelijke levenskwaliteit proberen te geven voor de tijd die hem nog
rest.

Nier die door de uitgebreide aantasting
totaal verschrompeld is.

Normale nier van een kat Nier met enkele kleinere cysten

Bij het klinisch onderzoek kan het zijn dat de nieren vergroot zijn en een onregelmatig oppervlak
vertonen  door  uitpuilen  van  de  cysten.  Maar  het  klinisch  onderzoek  alleen  geeft  te  weinig
zekerheid over de aard van wat je voelt en dikwijls voelen de nieren zelfs perfect normaal aan.
Daarom is  medische  beeldvorming  aangewezen  en  omdat  de  cysten  met  vocht  gevuld  zijn,
kunnen ze met echografie goed herkend worden als mooi ronde, zeer donkere holten tussen het
normale nier-  of  lever/pancreas weefsel.  Let  wel  op :  als  je  bij  (jonge)  poezen een zo hoog
mogelijke  zekerheid  wil  en  dus  ook  de  allerkleinste  cysten  wil  opsporen,  dan  heb  je  een
hoog-kwalitatieve echo nodig en dat betekent dat de echosonde een frequentie van 10 tot 12,5
mHz moet aankunnen. Let op : om een goede beeldkwaliteit te verkrijgen met de echo is het aan
te raden om de buik van de poes een stukje kaal te scheren, maar bij poezen die goed verzorgd
zijn, kan het dikwijls zonder scheren en stelt er zich dus geen probleem indien ze nadien naar een
show moeten.
Op termijn verloopt deze ziekte bijna steeds dodelijk en het is daarom dan ook zeer belangrijk om de aantasting tijdig op te
sporen,  zodat  deze  poezen  uit  de  fokkerij  kunnen  geweerd  worden.  Deze  opsporing  moet  op  een  pro-actieve  manier
gebeuren, want het is immers zo dat nogal wat katten symptoomloos blijven tot ze al enkele jaren oud zijn en ondertussen in
de  fokkerij  ingeschakeld  werden.  TESTEN  VÒÒRALEER  TE  FOKKEN  is  de  boodschap  !  Testen  kan  gebeuren  via
bloedonderzoek (opsporen van defecte genen) of via echografie.

Testen via genetisch onderzoek.
Ondertussen zijn een aantal genen bij verschillende rassen geïdentificeerd die in verband gebracht kunnen worden met PKD.
Indien een kat positief test op een van deze genen, dan wordt deze dus best niet in de fokkerij gebruikt.
Echter, ondertussen weten we ook dat er vermoedelijk nog heel wat genen bestaan die aanleiding kunnen geven tot PKD,
maar die we nog niet kennen en dus niet kunnen opsporen. Maw. indien een poes negatief test op de bekende genen, dan is
het nog niet zeker dat ze geen 'PKD'-genen heeft die we nog niet kennen en moeten we dus nog steeds voorzichtig zijn
vooraleer ze te gebruiken in de fokkerij. Hier zal de echografie op termijn zekerheid moeten geven.

Testen via echografie.
Echografie kan in principe reeds gebeuren rond de 6 tot 8 weken ouderdom, maar in geval van een gunstig resultaat mag men
dan nog niet zeggen dat de poes met zekerheid vrij is. De cysten kunnen immers later nog ontwikkelen. Maar indien men de
echografie op 10-12 maand ouderdom uitvoert, dan heeft men reeds 98% zekerheid of de poes al dan niet de ziekte heeft.
Indien een poes op 3 jaar nog altijd negatief gescand wordt, dan mag men stellen dat ze zeker niet een erfelijke vorm van
PKD draagt.
Het testen is niet enkel bij perzische katten aan te raden, maar ook bij aan perzische katten verwante rassen zoals de britse en
amerikaanse shorthair, de himalayan, de exotic, de scottish fold, de kruisingen met perzische katten en zelfs een aantal andere
rassen. Bij deze rassen zijn de problemen veel minder voorkomend dan bij de perzen of hun verwanten, maar het is beter een
onverwachte PKD-verspreiding te voorkomen.

Ook bij de Cairn Terrier zou een erfelijke vorm voorkomen die veroorzaakt wordt door een autosomaal recessief gen. De
erfelijke verspreiding is dus minder agressief dan bij de perzische katten, maar aangetaste pups sterven meestal reeds in de
eerste levensweken of worden dood geboren.


